ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ

 м. Київ
                                            "16" квітня 2019 р.

Фізична особа – підприємець Н.Д.В., в особі Н.Д.В., який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 03.07.2008 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 0 011 000 0000 11111, далі – "Зберігач", з однієї сторони, та 
ДП «А», в особі начальника  П.О.М., який діє на підставі Положення, далі – "Поклажодавець", з другої сторони, при спільному згадуванні - "Сторони", а кожний окремо – «Сторона», керуючись вимогами чинного законодавства України, дійшли спільної згоди укласти даний Договір зберігання (надалі іменується "Договір") про наступне: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на зберігання протягом строку цього Договору генератор Kipor KDE 15 у кількості 1 (одна) штука (надалі іменується "майно"), загальною вартістю 124 769 грн. 00 коп.       (сто двадцять чотири тисячі сімсот шістдесят дев’ять гривень 00 коп.) без ПДВ.
1.2. Зберігання за цим Договором є безоплатним.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗБЕРІГАЧА
2.1. Зберігач зобов'язаний:
2.1.1. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом строку зберігання.
2.1.2. Зберігати майно окремо від інших речей, з дотриманням усіх необхідних умов, які забезпечують збереження майна Поклажодавця.
2.1.3. Нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження майна Поклажодавця, переданого на зберігання Зберігачеві, у відповідності із цим Договором та чинним законодавством України з моменту одержання майна від Поклажодавця та до моменту його повернення Поклажодавцеві.
2.1.4. Повернути майно Поклажодавцеві за першою вимогою останнього.
2.2. Якщо при прийманні Зберігачем майна, що передається Поклажодавцем на зберігання, в цьому майні виявляться пошкодження або недоліки, котрі можуть бути виявлені при поверхневому огляді, а також у випадку спричинення будь-ким пошкоджень майна Поклажодавця, Зберігач зобов'язаний вжити заходів щодо охорони прав Поклажодавця, зібрати необхідні докази і повідомити Поклажодавця про такі порушення. Якщо Зберігач своєчасно не повідомить про це Поклажодавця, він несе відповідальність за збитки, завдані Поклажодавцеві через таке неповідомлення.
2.3. Зберігач не має права користуватись майном, крім випадків, узгоджених з Поклажодавцем, за умови, що таке узгодження оформлюється письмово.
2.4. Зберігач не має права передавати майно у користування третім особам. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКЛАЖОДАВЦЯ
3.1. Поклажодавець зобов'язаний:
3.1.1. Передати Зберігачеві майно на зберігання не пізніше, ніж через 1 (один) календарний день після набрання чинності цим Договором.
3.1.2. Забрати у Зберігача майно до закінчення строку цього Договору.
3.2. Поклажодавець має право у будь-який час вимагати у Зберігача повернення майна, яке знаходиться на зберіганні (всього або його частини).

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України. 
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини (умислу чи необережності). 
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
4.2. Зберігач несе відповідальність за збереження і цілісність майна з моменту передання майна на зберігання і до моменту його повернення Поклажодавцеві. У випадку втрати (нестачі) або пошкодження майна, яке передане на зберігання, або його частини, Зберігач повинен відшкодувати Поклажодавцеві всі пов’язані з цим збитки.
4.3. У випадку неповернення майна Поклажодавцеві за першою вимогою, Зберігач повинен виплатити Поклажодавцеві штраф у розмірі 0,5 % від вартості майна за кожний день затримки.
4.4. Якщо Зберігач зазнає в результаті зберігання майна збитків внаслідок властивостей майна, про які він не знав і не повинен був знати, Поклажодавець повинен відшкодувати Зберігачу ці збитки.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується 31 грудня 2019 року.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.  
7.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
7.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну  силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗБЕРІГАЧ

Фізична особа – підприємець
Н.Д.В.


Юридична адреса: 11111, м. Н-ськ, 
вул. Н-ська, буд. 8, кв. 51
Фактична адреса: 010101, м. Н-ськ, вул. Н-ська, буд. 160Б
тел. (044) 000-00-99
Код ЄДРПОУ 2937301010
р/р 260022195010101 в АКЦ.-КОМ. ІННОВ. БАНК «УКРСИББАНК» в м. Харків
МФО 9292992


ФОП
        _________________ Д.В. Н/
                     М.П.

ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ

ДП «А»



01010, м. Н-ськ, вул. Н-ська, 10
тел.: (044) 111-11-63 
Код ЄДРПОУ 401092929
р/р № 35216063747474
р/р № 35228369393920
в ДКС України у м. Києві
МФО 8203333





Начальник
        _____________ О.М.П.
                     М.П.








